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Inleiding 
Voor het ontwikkelen van de Profix IT applicatie is het plan om React Native te gebruiken. Dit is door 

mij voorgesteld na het originele plan om Flutter te gebruiken. Dit voorstel heb ik gedaan in verband 

met ervaringen die ik heb gehad met het zoeken naar een stage. Vele bedrijven vroegen om React 

ervaring, wat ik op dat moment nog bijna niet had. Omdat deze ervaring schijnbaar heel waardevol 

is, heb ik het voorstel gedaan. Daarnaast ondersteund deze taal cross-platform, wat het makkelijker 

maakt om zowel IOS als Android apparaten te supporten indien nodig. 

Echter wil ik, voordat ik doorga met React native, door middel van een literature study onderzoeken 

of een React native PWA een volwaardig alternatief is voor een ‘normale’ Android of IOS app.  

 

Doel 
Het doel van dit onderzoek is erachter komen of React Native de mogelijkheden biedt om een 

volwaardige Android of IOS app te evenaren qua functionaliteit door middel van een Progressive 

Web App.  

 

Onderzoeksvraag 

Is een React Native PWA een volwaardig alternatief voor een native Android of IOS app? 

 

Hypothese 
Mijn verwachting is dat een React Native PWA niet de volle functionaliteit biedt van een native app. 

Ik heb eerder gewerkt aan een PWA waarbij het niet veel meer was dan een uitgebreide website in 

de vorm van een app. Zaken zoals games worden daarnaast vrijwel nooit in PWA vorm gemaakt, 

aangezien dit qua prestaties niet overeenkomt met native.  

Echter, dit was een HTML/CSS PWA. Ik verwacht dat de toevoeging van React native wel de 

mogelijkheden uitbreidt. Ook verwacht ik niet dat de applicatie snel tegen problemen aanloopt op 

het gebied van prestaties, aangezien het een redelijk lichte app is qua dataverbruik en 

prestatieverbruik.  

Om deze redenen verwacht ik dat een React native PWA geen volwaardig alternatief is voor een 

native app. Wel denk ik dat de app licht genoeg is dat React native voldoet, en ik verwacht geen 

problemen in het gebruik hiervan.  

 

  



Onderzoek 
Het eerste wat me opviel was dat ik waarschijnlijk niet goed heb begrepen wat de eisen waren van 

stagebedrijven m.b.t. React native. React ofwel ReactJS is behoorlijk anders dan React Native. Wat de 

stagebedrijven bedoelden met React was dus ReactJS, wat een soort uitbreiding is op Javascript. Het 

belangrijkste doel is het maken van UIs 1. 

Dit in tegenstelling tot React Native, wat een framework is voor het maken van cross-platform apps 2. 

Door het schrijven van de code kan de app heel gemakkelijk geport worden naar andere platforms, 

zoals web, mobiel en desktop.  

ReactJS is een hele handige toevoeging voor een webdesigner, terwijl React Native voor een app/UX 

developer vooral praktisch is.  

Nu het onderscheid tussen de twee versies van React beschreven is, ga ik in dit onderzoek vergelijken 

hoe React Native presteert ten opzichte van native development. Ook is het van belang om te 

onderzoeken of React native het meest geschikte framework is voor deze app. Om die reden ga ik 

ook vergelijkingen maken met andere frameworks. 

 

Frameworks 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de soorten frameworks, ga ik op zoek naar de meest bekende 

en vergelijk deze op functies en prestaties.  

 

React native 
Het cross-platform framework React native is het eerste framework waar ik bekend mee ben 

geworden. Tevens is dit het meest bekende framework dat momenteel in gebruik is.  

React native is ontwikkeld door Facebook, en wordt door dit bedrijf dan ook gebruikt voor de apps 

Facebook, Instagram en Whatsapp. Andere apps die gebruik maken van React native zijn Pinterest, 

Soundcloud en Wix 3.  

 

Flutter 
Flutter is een door Google ontwikkeld cross-platform framework. Het is na React native het meest 

gebruikte framework. Ook wordt het steeds bekender, en experts verwachten dat Flutter React 

native van de troon gaat stoten m.b.t. bekendheid 4.  

Dit framework wordt veelvuldig gebruikt door Google, uiteraard omdat ze het zelf ontwikkeld 

hebben. Ook Sonos, Tizen, Philips Hue en Amazon maken gebruik van Flutter als  

ontwikkelframework 5.  

 

Xamarin 
Xamarin is Microsofts alternatief voor Flutter en React Native. Het gebruikt C# als programmeertaal. 

Het integreert dan ook erg netjes met Visual Studio, en het framework zorgt ervoor dat C# 

applicaties op meerdere platforms beschikbaar kan worden gemaakt. 



Hoewel de apps mij zelf niet bekend voorkomen, maakt onder andere Olo Food, CA Mobile en Storyo 

gebruik van Xamarin 6. 

 

Ionic 
Ten slotte is er Ionic. Dit cross-platform framework maakt gebruik van HTML, CSS en Javascript voor 

het ontwikkelen van apps. Daarnaast integreert het met andere frameworks als Angular, React en 

Vue 7.  

Onder andere de app van McLaren en de app Untappd is ontwikkeld d.m.v. Ionic.   

 

Native 
Het alternatief voor hybrid en cross-platform frameworks is native development. Door voor één 

specifiek platform te ontwikkelen is er een grote controle op de kwaliteit van het product. Hoewel de 

ontwikkeltijd langer is, weet je als ontwikkelaar precies hoe de app gaat presteren en wordt 

maximale compatibiliteit bereikt.  

Native development is letterlijk per platform ontwikkelen, wat in het geval van Android op basis van 

Java is, en in het geval van IOS Swift. De meest gebruikelijke IDE voor Android is Android Studio, maar 

andere IDE’s kunnen gebruikt worden. Dit kan ook bij Swift, hoewel Xcode het meest gebruikelijk is.  

 

Development frameworks vergeleken 
Om een keuze te kunnen maken tussen de verschillende frameworks, is het belangrijk om een aantal 

vergelijkingen te maken, zoals prestatieverschil tussen de frameworks.  

 

Prestaties 
Om Flutter en React native te vergelijken, ga ik onder andere kijken naar het prestatieverschil. 

Aangezien het een laag introduceert tussen het OS en de app, waardoor cross-platform mogelijk 

wordt. Dit heeft echter wel consequenties voor de prestaties, omdat er een vertaling-laag tussen zit.  

De mate van het prestatieverlies heb ik onderzocht door middel van een literature study. 

 

Flutter 
Flutter is een cross-platform framework dat gebruikmaakt van Dart als programmeertaal. Het maakt 

gebruik van direct tekenen op het scherm voor het maken van de UI elementen. Daarmee maakt het 

dus direct pixels aan op plekken waar ze benodigd zijn. Dit gebeurt door middel van ‘custom  

widgets’ 8. 

Op prestatiegebied is Flutter erg geavanceerd. Het maakt gebruik van gedeeltelijk C en gedeeltelijk 

C++, en dat zijn low level programmeertalen. Omdat een low level programmeertaal heel direct 

communiceert met de hardware, is het zeer efficiënt. Flutter en Dart zijn dus efficiënte en snelle 

opties voor het maken van mobiele apps. 

 



React Native 
Het framework React native maakt gebruik van Javascript als programmeertaal. Daarnaast maakt het 

gebruik van de native componenten in Android en IOS, dus bij het toevoegen van een button krijgt de 

gebruiker de standaardknop te zien van het besturingssysteem. Dit heeft zeker voordelen. Zo blijft 

een button altijd up-to-date met de standaard OS-knop. Echter is het hierdoor wel lastiger om een 

eigen UI te creëren.  

Qua prestaties is React native vergelijkbaar met Flutter. Eerder was React native een stuk langzamer, 

omdat er een speciale Javascript bridge nodig was. Dit zorgde ervoor dat het een behoorlijke 

achterstand had op Flutter. Intussen heeft React Native een inhaalslag gemaakt 9. De bridge is 

vervangen door de Javascript Interface of JSI. De verbinding met alle componenten is nu veel directer 

en presteert daardoor vele malen beter. 

Xamarin 
Xamarin maakt gebruik van C# als programmeertaal. Door middel van Visual Studio is het mogelijk 

om met Xamarin UIs te maken voor meerdere platforms. Momenteel maakt Xamarin gebruik van 

Xamarin.Forms voor het gemakkelijk maken van UIs, maar deze wordt binnenkort vervangen door 

Multi App UI. Voor nu is het gebruik van Xamarin.Forms een manier om dezelfde app UI onderdelen 

over meerdere platforms te gebruiken.  

Onder andere door het gebruik van een library van componenten, zijn de prestaties van Xamarin zeer 

goed. In vergelijking met de andere frameworks, presteert Xamarin het beste 10. Het presteert dan 

ook beter dan Flutter en React native. 

 

Ionic 
Ionic is een hybrid framework, waarbij gebruik wordt gemaakt van het web om een app te bouwen. 

Wat de gebruiker dus ziet bij het openen van een app gemaakt in Ionic, is een website in plaats van 

een echte app. Het voordeel is dat door het gebruik van web technologieën, is het gemakkelijk om 

een geschikte UI te maken, inclusief eenvoudige ondersteuning voor bijvoorbeeld animaties.  

Doordat Ionic gebruik maakt van Webview als engine, zijn de prestaties niet te vergelijken met de 

andere frameworks. Ionic apps presteren in vergelijking zeer slecht 11, voornamelijk vanwege de 

engine. Hoewel prestaties niet het belangrijkste doel is van de app, is het wel van belang dat alles 

snel rendert en vlot reageert.  

 

Native 
Native development gebruikt alle standaard elementen binnen een platform. Omdat je als developer 

besluit om bijvoorbeeld specifiek voor Android te ontwikkelen,  

De prestaties van native applicaties zijn het beste van alle vormen van programmeren. Native 

development is de meest directe manier om te communiceren met apparaten en dus het meest 

efficiënt. Het presteert dan ook beter dan zelfs het beste framework.  

  



Community 
Een belangrijk onderdeel van het programmeren is de community die erachter zit en hoe groot deze 

is. Hoe groter de community, hoe meer kans dat er bij een probleem iemand te vinden is die 

hetzelfde heeft, waardoor oplossingen makkelijker gevonden kunnen worden.  

Hierbij heeft React Native een voordeel 12 13. React Native heeft de grootste community van de twee. 

Hoewel Flutter’s community snel groter wordt, kan het nog niet tippen aan hoe groot de community 

van React Native is.  

Native development is ook behoorlijk groot qua community. Volgens stackoverflow 14 is Swift 

bijvoorbeeld bijna evenveel gebruikt als Dart.  

 

 

 

Ionic en Xamarin zijn hierin een stuk minder aantrekkelijk. Niet alleen is de community vele malen 

kleiner, het wordt jaar op jaar steeds minder, iets dat ik heb gevisualiseerd met Google Trends data.  



 

Google Trends data voor de populairste frameworks en Swift 

 

Overige vergelijkingen 
Qua prestaties is Ionic dus niet de beste keuze, en qua community ook niet. Hoewel ik Ionic zou 

prefereren door het gebruik van web elementen, is het dus niet de beste keuze.  

Voor Xamarin geldt dat ook deze community erg klein is. Daarnaast heb ik zelf al enige ervaring met 

Xamarin, en deze ervaring was niet bepaald positief. Hoewel anekdotisch, merkte ik op dat alles traag 

werkte en de emulator was min of meer onbruikbaar. Ik ben ook niet de enige, het is een algemene 

consensus onder developers dat Xamarin onprettig is in gebruik 15. Hiernaast is C# de taal van 

Xamarin, en hierin ben ik een stuk minder ervaren dan Javascript. De learning curve zou dus een stuk 

groter zijn. Ten slotte zijn Xamarin apps erg groot en kunnen ze niet goed omgaan met zware 

grafische applicaties.  

Nu is er de keuze tussen Flutter en React Native. De frameworks lijken erg op elkaar, en in qua 

development zal de ervaring erg vergelijkbaar zijn. Het voordeel van Flutter is dat het gemakkelijker 

is om custom UIs te maken. Echter is React Native ‘volwassener’, en gebeurd het programmeren in 

Javascript.  

Vanwege deze voordelen is React native in mijn ogen de beste keuze. Daarnaast is het ook mogelijk 

om custom UIs te maken in React native, alleen is het wat gemakkelijker in Flutter. Om die reden 

verwacht ik dat React native de beste keuze is. 

  



React native of Native development 
Gezien de prestaties zou native development een betere keuze zijn. Echter, het prestatieverlies is 

dermate minimaal dat de Profix app prima kan draaien zonder de volledige optimalisaties van native 

development nodig te hebben. De app is namelijk niet al te ingewikkeld of groot, en zou naar alle 

verwachtingen in een browser zelfs prima functioneren.  

Tegenover het prestatieverlies staat de learning curve. Voor het ontwikkelen is het leren van een 

nieuwe taal vereist. In het geval van Android is dat Java of Kotlin, en voor IOS is dat Swift. Java is voor 

mij een nieuwe taal, en Swift is vergelijkbaar met Python, wat voor mij ook niet bekend is.  

Daarmee is zelf zonder het cross-platform argument de keuze voor React native een logische. Echter 

is ook dat een valide reden om voor React native te gaan. Hoewel we geen directe bevestiging 

hebben gehad, is het aannemelijk dat Profix prefereert om Android tablets te gebruiken vanwege de 

prijs en het meer open systeem. Echter is dit niet zeker, en de app moet ook toekomstbestendig zijn. 

Om dit te bereiken is het van belang dat de app zonder veel ontwikkeltijd geport kan worden. 

Om deze redenen is de keuze op React native uitgekomen. 

  



Conclusie 
Er zijn vele keuzes voor cross-platform development. Echter dienen ze niet allemaal hetzelfde doel. 

Zo is Ionic bedoeld voor grafisch simpele applicaties waar niet veel prestaties nodig zijn, en Xamarin 

voornamelijk als brug tussen Visual Studio en mobiel. 

De meest voor de hand liggende keuzes zijn React Native, Flutter en native development. 

Omdat Flutter en React native qua prestaties min of meer identiek zijn, valt de keuze op degene die 

de grootste community heeft, namelijk React native. Dit heeft als bijkomend voordeel dat ik met 

Javascript ervaring heb, in tegenstelling tot Dart. 

Nu ik het meest geschikte framework voor dit project heb uitgekozen, is het ook belangrijk om te 

weten of React native een volwaardig alternatief is voor native development. Hoewel de prestaties 

een klein verschil hebben in het voordeel van native development, is het niets schokkends. Zeker 

voor een relatief kleine en simpele app, is React native voldoende. Ook is React native zo gebouwd 

dat het standaard gebruik kan maken van OS-niveau UI elementen. Daarmee is de look and feel gelijk 

aan een native app. 

Kortom, React Native is een volwaardig alternatief voor native development.  
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